Nieuwsbrief
12e Jaargang december 2016

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor onze zorgvragers, hun ouders, familie,
begeleiders en voor andere betrokkenen.
Op deze manier willen we U op de hoogte houden van het reilen en zeilen op onze
zorgboerderij ‘’de Lorr’’.
OUDERAVOND
De eerste ouderavond zonder hulpboeren heeft onlangs
plaatsgevonden. Een behoefte die eerder werd
uitgesproken door de sinds 2015 geïnstalleerde
ouderraad. In tegenstelling tot de reeds bestaande
ouderavond, waar het plezier van de hulpboeren centraal
staat, is deze ouderavond gelanceerd om een belangrijk
thema aan de kaak te stellen. Daarnaast biedt het
gelegenheid aan ouders om op informele wijze met elkaar
in gesprek te gaan. Het thema seksualiteit werd door gastspreekster Daniëlle Hesen (Casemanager
seksualiteit bij Dichterbij)toegelicht en bediscussieerd met de aanwezigen. De avond werd door
velen als erg leerzaam en van meerwaarde bestempeld.

WERKEN IN DE GEMEENTEBOSSEN
Al 11 jaar werken we in de Venrayse Gemeentebossen. Bij droog
weer gaan we op dinsdagmiddag klussen met een groepje
hulpboeren. In de afgelopen maanden waren we in de Peelken in
Ysselsteyn te vinden. Een prachtig stukje natuur, naast het Duits
kerkhof. Op 28 september werd daar, door de Gemeente Venray
het Natuurleerpad ‘de Paardenkop’ feestelijk geopend. Dit pad
begint tegenover Peelken 2 in Ysselsteyn. Het is een wandeling van
3 km waar van alles te beleven is. Ook is er een nieuwe 18 meter
hoge uitkijktoren geplaatst waar je een prachtig uitzicht hebt
over dit mooie stukje natuur. Een bezoek meer dan waard!
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BLOEMEN
Mark, Guiliano, Chandra en Niek brachten
een bezoekje aan de burgemeester van
Venray om hem te verrassen met een
bloemetje uit onze mooie tuin. Ze werden
gastvrij ontvangen en dronken samen gezellig
een bakje koffie in de grote zaal.

VOEDERBIETEN
Herfst is ook voederbietentijd bij ‘de Lorr’. In
dit mooie najaar hebben we er met een groepje
hulpboeren dagelijks een paar uurtjes aan
gewerkt. Behalve dat de voederbieten in bakken
gegooid werden en met de tractor verplaatst,
hebben we ook menig vrachtje thuis bezorgd bij
hobbyisten die het gebruiken als voer voor hun
dieren. Een gezellige klus voor onze mannen, die
regelmatig ergens een lekker bakkie koffie
kregen aangeboden.

Jan en Mark

Ralf, Rick, Tjeerd, Theo

PONY’S
Tjeerd, stagiaire Lenny
en Chandra met
pony Wies.
Rik met pony Truuj. Bij
deze pony slaat de oude dag
toe, maar ook haar
chronische aandoening:
de ziekte van Cushing
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DINGEN VAN ALLEDAG…. KLUSJES WORDEN NOG LEUKER……
Met de skelter, kar en driewieler erbij hè Theo!

Als je ze samen doet hè Olaf en Guiliano!

Tjeerd en Rob!

Jan en Ralf!

Mike Theo, Rick en Jan!
3

Als Mia erbij is om
creatieve kunstwerkjes
te maken.
Mia, Chandra
Richelle, Loes
Lieke, Lenny (stagiaire)

Als je de bel mag luiden omdat het pauze is hè Mark en Jan!

Omdat je boven op de kar mag staan hè Niek!

Omdat je blij bent hè Kay!

Omdat….

4

Gewoon omdat jullie lekker buiten bezig zijn hè Jan en Mike!
SAP VAN EIGEN BODEM
Sinds de aanleg van onze ontmoetingstuin, hebben we véél fruit. Al enkele jaren verwerken we dit
fruit met onze sap ketel tot lekker en gezond sap, wat we nuttigen tijdens onze pauzes.

Eerst plukken

Mayck en Rik

Daarna snijden

Mayck, Mike en Niek

En natuurlijk veel
onderhoud
Willy en Ralf
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Onze grote voorraad met fruit heeft ons echter nieuwe ideeën opgeleverd, namelijk het bottelen
van eigen fruitsap. Met een voorraadje appels en peren togen we in oktober naar een camping in de
buurt waar een ‘sap mobiel’ zijn werk deed. Van de hoeveelheid fruit bleef 80 % aan sap over (dus
weinig restafval). De smaak is waanzinnig lekker. Het idee dat dit ook nog eens een product van
eigen bodem is, maakt het nog véél mooier! Onze gedachten over hoe we hier verder mee willen
gaan zijn volop in gang gezet…

Ralf

Sap ‘de Lorr’

Kerstpakketten
Dit jaar hebben we een nieuwe trend gezet in de verkoop van onze mooie producten. Het aanbieden
van kerstpakketten. Samen met ons team werden er houten mandjes getimmerd en van
inmaakproducten voorzien.
Zie hier het resultaat. Er gingen veel mooie uren dagbesteding aan vooraf.
Erg leuk om ze samen te maken en ze trots te bezorgen bij de tevreden koper.
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UITBREIDING DAGBESTEDING
Nu we onze mooie nieuwe locatie ‘de Lorr’ in gebruik hebben
en er nóg meer vraag is aan dagbesteding op onze
zorgboerderij, gaan we met ingang van het nieuwe jaar ook op
vrijdag open. Onze medewerkster Quincy Ewalds zal met een
kleine groep hulpboeren vanaf januari 2017 van start gaan
met het bieden van dagbesteding.
Gerda en Quincy

UITBATEN ‘DE LORR’
Zorgboerderij 'de Lorr' is afgelopen jaar in het nieuwe pand getrokken. Een multifunctionele
ruimte, waar onze hulpboeren ondertussen al helemaal hun plek hebben gevonden.
De beschikbare faciliteiten bij Zorgboerderij 'de Lorr' hebben een punt bereikt, dat het zonde is
dat alleen onze dagbesteding hier gebruik van maakt. Om die reden willen we de mogelijkheden
graag eens onder de aandacht brengen. Samen met de hulpboeren hebben we alvast nagedacht over
mogelijke bestemmingen voor de beschikbare voorzieningen. Zij hadden al een aantal goede ideeën!
-Vergaderingen door bedrijven
-Oudere mensen laten hobbyen
-We maken er een McDonald’s van
Aangezien Zorgboerderij 'de Lorr' natuurlijk dagbesteding biedt, lijkt een bepaalde vorm van zorg
ons ook een passende bestemming. Daarnaast staan wij open om over elke denkbare bestemming in
gesprek te gaan.
Buitenaanzicht /entree
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Keuken

Gemeenschappelijke ruimte

In de bijlage van deze mail is een flyer te vinden met een overzicht van de beschikbare faciliteiten
en mogelijkheden in ‘de Lorr’. Mochten er mensen zijn binnen jullie netwerk die mogelijk interesse
hebben, dan zouden wij het fijn vinden als deze flyer wordt gedeeld!
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INTERVIEW
Om jullie nóg meer kennis te laten maken met ons team hulpboeren en boerinnen hebben we een
nieuwe en gezellige rubriek in onze nieuwsbrief gemaakt. Een persoonlijk interview.
Hulpboerin Gerda mag de spits afbijten.

Wie ben jij ?
Gerda
Hoe oud ben je?
Fieftig (50)
Hoelang werk je al bij de lorr?
Weit ik neet.
Waar werk je nog meer?
Beej Lindehof
Wat is je lievelingssoep bij de lorr?
Tomatensoep
Wat is je lievelingsklusje bij de lorr?
Uuuhmmm ff dinke, ik vind knutselen leuk.
Hoe ziet jouw levensboom eruit?
Ik en Fritske oppe brommer hahaha
Wat zijn je hobby’s?
Doan ik neet aan, ik lig elke oavend op tied in
bed noa ut eate. Ik heb sloap nuudig. Of ja, op
vriedaag poetsen en noa Frits toe.

Relatie of single? Oogje op iemand?
Ik heb Fritske
Wat zou jij doen als je veel geld had?
Oet eate, nieje kleijer koupe en un tas koffie drinken met gebak.
Als jij de baas zou zijn van de Lorr wat zou je dan veranderen? Wat zou er beter kunnen?
Hahahahahahaha….. ik steur Jan en Sybill noa hoes.
Als jij de baas zou zijn van een zorgboerderij hoe zou die dan heten?
Venray-de Lorr Heide
Wie zou jij wel eens willen uitnodigen bij ‘de lorr’?
Minse van de Laterij
Wat is jouw grootste wens?
Nieje steunzolen !
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VRIJE TIJD
Net zo belangrijk als de dagbesteding. Kijk zelf maar.

Van onze eigen familie kregen we een memory spel met foto’s van ‘de Lorr’. Echt een succes.

Guiliano, Gerda, Mark, Niek en Rob

Via het netwerk van Guiliano kregen we een
tafelbiljart.

Guiliano, Niek en Rob

10

Mayck en Jan winnen
een potje tafelvoetbal

Het bekende muziek duo Theo en Mike

Rob viert zijn ossenfeest
PROFICIAT

Rick met een eigen optreden voor zijn verjaardag

Gerdaklaas, Wc piet en Biljartpiet kwamen op bezoek. Een hele gezellig middag!
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CLZ zet een volgende stap in de automatisering van gegevens. Dit zal vorm gegeven worden door
het gebruik van Qurentis voor zorgboeren.
Vanaf januari 2017 zal de koppeling gefaseerd gelegd worden, tussen het Qurentis pakket wat CLZ
gebruikt en dat van de zorgboer.
Zorgboeren zullen in de loop van 2017 een scholing gaan volgen om in Qurentis te leren werken.
MEDEDELINGEN:
Jan en Sybill zijn afwezig van maandag 19 tot vrijdag 23 december. De zorgboerderij wordt in die
week waargenomen door hun medewerkers. In die week is de zorgboerderij telefonisch bereikbaar
op het nummer van Guus Janssen: 06-14524635

PRIETPRAAT
Guiliano gaat elke vrijdag naar de kapperssalon
☺☺☺
Vriend van Gerda drinkt alcoholvrije cola
☺☺☺
Je mag geen lepel aflikken.
☺☺☺
Koffie van het Kruidvat is lekker.
☺☺☺
Mayck heeft groente gesneden voor de soep.
Zegt Bas: “Wat een grote brokken. Daar word je dik van”.
☺☺☺
Sybill vraagt aan Ralf:
“Woont je broer in het centrum of buiten de stad”?
“Nee” zegt Ralf, “mijn broer woont gewoon in een huis”.
☺☺☺
Bas staat buiten en vraagt:
‘Doen we de deur dicht als er vliegtuigen overkomen’?
☺☺☺
Sybill vertelt dat Roos in Afrika is.
Vraagt Paul: ‘de hele dag’?
☺☺☺
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Ralf: “Mijn paard ‘Hamlapje’ is oud aan het worden.
Mijn meiske gaat met paardenpensioen”.
☺☺☺
Gerda: ‘Ik werk ook op de Lindenhof. Dat is met een S’.
☺☺☺
Niek geeft uitleg: Een kip is een vrouwtje en een haan is een mannetje
Een kalkoen zit er net tussenin.
☺☺☺
Jan vraagt aan Kay of hij mee wil kaarten?
Hij wil niet, want hij moet uitrusten.
☺☺☺
Gerda gaat naar de kerstmarkt in ‘Rund um hause’ (Oberhausen)
☺☺☺
Gerda vraagt aan Guus of hij met de trein of vliegtuig terug gaat naar Eindhoven.
☺☺☺

Dit waren de laatste nieuwtjes van Zorgboerderij ‘’de Lorr’’.

De zorgboerderij is gesloten van vrijdag 23 december t/m maandag 2 januari.
Op dinsdag 3 januari gaan we weer uitgerust aan de slag.
We wensen jullie allemaal sfeervolle kerstdagen toe
en de beste wensen voor
2017
We zien jullie graag terug in het nieuwe jaar!!

Hartelijke groeten van,
Jan Janssen & Sybill Winkelmolen
Guus, Loes en Roos
en alle medewerkers en hulpboeren van Zorgboerderij ‘de Lorr’.
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